اﻫﺪاف دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﻣﺼﻮب ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
در راﺳﺘﺎی رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌـﺎﻟﯿﻢ و دﺳـﺘﻮرات دﯾـﻦ ﻣﺒـﯿﻦ
اﺳﻼم ،اﻫﺪاف دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮان  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻘﺸﯽ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻣﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن دوره
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ-1) .1رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل  12و  13ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑـﺮای اﻗﻠﯿـﺖ ﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ(

اﻋﺘﻘﺎدی
 .1ﺑﻪ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی و ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ اﺳﺖ.
 .2ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ادﯾﺎن آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و از اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .3در ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎل ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ او ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .4ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺒﯿﺎء و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و رﻓﺘﺎر آﻧﺎن را اﻟﮕﻮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
 .5ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻮﻟﯽ و ﺗﺒﺮی آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن از ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 .6ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﯾﮏ اﺻﻞ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﻼم ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻗﺪرت ﺗﺒﯿﯿﻦ و اﺳﺘﺪﻻل در ﻣﻮرد آن را دارد.
 .7ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ ،ﺑﺰرﮔﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و از ﺗﺠﺎرب آﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ.
 .8ﻧﻤﺎز را ﺳﺘﻮن دﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ و آن را اول وﻗﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
 .9ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
 .10از رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .11ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .12اﻧﺠﺎم آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 .13آﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ.
 .14روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدﮔﺮی دارد و ﺷﻬﺎدت را ﺳﻌﺎدت ﻣﯽ داﻧﺪ.
 .15ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و از ﻣﮑﺮوه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .16ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را وﻇﯿﻔﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.

اﺧﻼﻗﯽ
 .1از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻨﺎه و ﻟﻐﺰش دوری ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ.
 .2ارزﺷﻬﺎ و ﺿﺪ ارزﺷﻬﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاری از ارزﺷﻬﺎ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ اﺳﺖ.
 .3از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .4در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﯿﺎ و ﻋﻔﺖ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ اﺳﺖ.
 .5اﻃﺎﻋﺖ از واﻟﺪﯾﻦ را وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .6ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .7اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﯿﺮ را در راه ﺧﺪا ﻋﺒﺎدت ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد.
 .8اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را در ﺷﺄن ﺧﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و از اﻧﺠﺎم آن ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .9از ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .10ﺑﺎ دور اﻧﺪﯾﺸﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 .11ﻣﻮازﯾﻦ دﯾﻦ و اﺟﺘﻤﺎع را در آراﺳﺘﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮی رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ آن اﻫﺘﻤﺎم دارد.
 .12دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ را ﯾﮏ ﺿﺪ ارزش ﻣﯽ داﻧﺪ.
 .13اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺬﯾﺮی و ﻧﻘﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ را ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 .14ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺗﺮوﯾﺞ روﺣﯿﻪ اﻗﺪام ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ.
 .15ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر و راﺣﺘﯽ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم را ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.

 .16رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻘﻞ و ﻓﮑﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .17رﻓﺘﺎری ﻣﺘﻌﺎدل دارد و ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ.
 .18ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﺮوﯾﺞ آن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ.

ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
 .1ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺳﺎده ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .2در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
 .3ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را روان ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺧﻮب ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .4آﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎرش ﻓﺎرﺳﯽ را ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ،ﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﺰارش و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
 .5در اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎرت دارد.
 .6زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را در ﺳﻄﺢ درک ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮر ﻗﺮآن ،اﺣﺎدﯾﺚ ،اذﮐﺎر  ،ﻧﻤﺎز و دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﻣﯽ داﻧﺪ و از داﻧﺶ ﺧﻮد در زﺑـﺎن
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮن ادب ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .7ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد.
 .8ارزش اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺻﺤﯿﺢ را ﻣﯽ داﻧﺪ و در اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻬﺎرت دارد.
 .9ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم را دارد.
 .10ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻢ در اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻓﻦ آوری ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 .11ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .12ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮد را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .13ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ دارد.

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،ﻫﻨﺮی
 .1ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻫﻨﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺟﺰﯾﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 .3ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻨﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤـﮏ ﻫﻨـﺮ ﺛﺒـﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .4ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻨﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ و در ﻧﻘﺪ آﻧﻬﺎ از ﺗﺠﺎرب و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﮐـﺸﻮر
ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .5ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .6ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼم ،اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
 .7ﺑﻪ زﺑﺎن وﻟﻬﺠﻪ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
 .8آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی را ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ اﺻﯿﻞ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 .9ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و وﺣﺪت ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن واﻗﻒ و ﺑﺎ آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 .1ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده  ،ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .2ﺑﺎ ارزش ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .3اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻼش ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻌﺎدل آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
 .4ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ و در ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .5ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در اﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﯿﺮﺧﻮاه اﺳﺖ و آﻧﺎن را از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻬﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .7ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮدی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮﺗﺮ از ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و آن را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .8ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﭘﺎی ﺑﻨﺪ اﺳﺖ.
 .9در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .10ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاد را در اﺟﺘﻤﺎع درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

 .11در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺮات و ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺳﻌﻪ ﺻﺪر ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .12ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ.
 .13اﯾﺜﺎر را ارزش ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 .14در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ و ﻣﺮدم داوﻃﻠﺐ ﺑﻮده و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

زﯾﺴﺘﯽ
 .1ﮐﺎرﮐﺮد و وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ورزﺷﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .2ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و اﺻﻮل آن را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .3در ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .4ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺧﻮد در رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .5ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺎری آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ.
 .6ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و راﻫﻬﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ داﻧﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﯽ
 .1ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارد.
 .2ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﻬﺎن را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و آن را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .3آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را در ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ.
 .4ﺑﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ داﻧﺪ.
 .5ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل  ،آزادی و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم اﺳﺖ.
 .6ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻮل آن آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
 .7روﺣﯿﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮری دارد و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن اﺳﻼم و اﯾﺮان از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 .8ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻮﯾﻦ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن را ﻣﯽ داﻧﺪ.
 .9ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ دﺷﻤﻨﺎن را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 .10ﺣﻔﻆ وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻻزم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .11ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .12ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻠﯿﻒ دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .13ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺘﻈﺎر آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.

اﻗﺘﺼﺎدی
 .1ﮐﺎر را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد و از ﺗﻦ ﭘﺮوری و راﺣﺖ ﻃﻠﺒﯽ دوری ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ.
 .2از وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺗﺠﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺼﺮف زدﮔﯽ دوری ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ.
 .3ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ،ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﺳﺨﺖ ﮐﻮش وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
 .4ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد و ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .5ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽ داﻧﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .6ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﺸﺮوع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .7ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .8اﺣﮑﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم را ﻣﯽ داﻧﺪ و در ﺣﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ.
 .9راﻫﻬﺎی ﮐﺴﺐ و اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﻣﯽ داﻧﺪ.
 .10ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻣﻠﯽ را از آن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 .11در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .12ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ داﻧـﺪ و در
ﺗﺮوﯾﺞ آن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ.
 .13ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را وﻇﯿﻔﻪ اﻟﻬﯽ  ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.

